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 الكتاب : السيف المسلوؿ

 السيف المسلوؿ
 القاطع لشبهات المخذوؿ

 تأليف
 عبد اهلل بن حسين بن محمد الكبسي الديلمي.

....... 
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 تمهيد
اً ، والصبلة والسبلـ على الرسوؿ الحمد هلل الذي أنزؿ على عبده الكتاب ولم يجعل لو عوج

 األمين وعلى آلو حماة الدين.
ُـّ اْلِكَتاِب  وبعد ؛ يقوؿ اهلل تعالى : )) ُىَو الَِّذي َأنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َءايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما َوُاَخُر ُمَتَشِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبعُ  وَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ
كَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اهللُ َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف َءاَمنَّا ِبِو ُكلٌّ ِمْن ِعنِد رَبػَِّنا َوَما َيذَّ 

 [ . 7 األَْلَباِب (( ] آؿ عمراف :
كاف مما ابتلى اهلل بو عباده وامتحنهم أف قرف المحكم بالمتشابو في كتابو الكريم ، وفي ذلك 

من الفوائد الجمة ما ال يخفى على عاقل ؛ منها تمحيص وتمييز الثابت على الحق من المتزلزؿ 
ير في دينو و الباني لدينو على شفا جرؼ ىار ، ومنها ما في مشقة النظر من األجر الكب

 والثواب العظيم.
وفي ىذا الكتاب قاـ المؤلف أحسن اهلل جزاءه بتبيين معاني بعض اآليات المتشابهة التي تعلق 

بها بعض أولي الزيغ والهوى تاركين المحكم من القرآف ، موضحاً معانيها ومفنداً مزاعم 
 المخالفين بحجة قوية وأدلة ظاىرة جلية ال يخالفها بعُد إال مكابر للحق.

ما مخالفة طريق الحق إال ناتج من نواتج ىوى النفس األمارة بالسوء ، ألف الكثير يمنعو و 



تعصبو من االنقياد للدليل ويؤدي بو إلى التعنت ومخالفة الحق ، فندعو جميع من عرؼ الحق 
 أف يتبعو أين ما كاف وعند من كاف فالحق أحق أف يتبع.

.... 
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 علو اهلل عز وجل
: مذىب ىؤالء كما ىو مذىب المعتزلة إنكار علو اهلل تعالى معرضين بذلك عن  قاؿ المخالف

األدلة الشرعية والبراىين العقلية التي تدؿ على علو اهلل سبحانو ، قاؿ تعالى : )) َءَأِمنُتم مَّن ِفي 
[ ، والخلق  18[ ، )) َوْىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه (( ] األنعاـ :  16السََّماِء (( ] الملك : 

 جميعاً يرفعوف أيديهم عند الدعاء ويقصدوف جهة العلو .
قلت : نحن ال ننكر علو اهلل الذي ىو علو قهٍر وسلطاف ، بل ننكر العلو الحقيقي ألف العلو 

 في المكاف ما ىو إال تجسيم وتشبيو هلل عز وجل ، واهلل منّزٌه عنو.
ْعَمل ويراد بو  المعنى المجازي أف العرب تقوؿ : الملك أعلى من والذي يدؿ على أف العلو ُيستػَ

الوزير ، والمراد علو األمر والنهي ، يدلك على ىذا أف الملك قد يكوف في مكاف حقيقي 
أسفل من الوزير ، وقاؿ تعالى حاكياً عن سليماف : )) َأالَّ تَػْعُلوْا َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِميَن (( ] النمل 

االمتثاؿ ألمر سليماف عليو السبلـ ، إذ ال يعقل أنو عليو السبلـ  [ أي علو قهر بعدـ 31: 
 نهاىم عن العلو الحقيقي.

[ ، والمراد أنو لعنو اهلل تكّبر  4وقاؿ تعالى : )) ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعبَل ِفي اأَلْرِض (( ] القصص : 
حقيقياً عالياً على  وتجبر وقهر العباد ، وليس المراد اإلخبار أف فرعوف لعنو اهلل اتخذ مكاناً 

 [. 139الناس ، وقاؿ تعالى : )) َوالَ َتِهُنوْا َوالَ َتْحَزنُوْا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَف (( ]آؿ عمراف : 
ولما انتصر المشركوف يـو أحد قاؿ أبو سفياف : ُأعُل ُىَبل ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

اف : اهلل أعلى وأجل . والمراد أف اهلل أقهر وآلو وسلم ُمعلماً أصحابَو أف يردوا على أبي سفي
سلطاناً وقدرًة يدلك على ىذا أف أبا سفياف كاف في أسفل الجبل ورسوؿ اهلل كاف في األعلى 

 فمراد أبي سفياف أف ىبل عبل على المسلمين علو قهر بفوز المشركين على المسلمين.
.... 
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إلى سماء الدنيا ، ويلزمهم على قولهم ىذا أف صفة ثم إف من عقائد ىؤالء أف اهلل ينزؿ بذاتو 
العلو هلل تنتفي عن اهلل حينما ينزؿ ، ويلزمهم أف يكوف اهلل تعالى حينما ينزؿ محصوراً بين 

طبقتين من العالم ذلك أنهم يقولوف إنو ينزؿ نزواًل حقيقياً ، والنزوؿ كما قاؿ ابن القيم : النزوؿ 
( . وقاؿ ابن القيم : إف رسوؿ 1ما يكوف من علٍو إلى ُسفل )المعقوؿ عند جميع األمم ىو إن

 (.2اهلل قاؿ في الكتاب الذي كتبو الرب إنو عنده فوؽ العرش )
قلت : فهل الكتاب مشارٌؾ هلل في الفوقية ، وىل الكتاب ليس في جهة ومكاف تحيط بو 

هلل في الفوقية والعلو  فيكوف مشاركاً هلل في عدـ احتياجو إلى مكاف وجهة مخلوقين ، ومشاركاً 
 ؟!

[ ؛ المراد  16وقولو تعالى : )) َءَأِمنُتم مَّن ِفي السََّماِء َأف َيْخِسَف ِبُكُم اأَلْرَض (( ] الملك : 
ءأمنتم مبلئكتو الموكلوف بالعذاب أف تخسف بكم األرض أو ءأمنتم َمن َمقدورُه في السماء أف 

 في السماء إذ لو قلنا أّف اهلل في السماء يخسف بكم األرض ، فاآلية ال تدؿ على أف اهلل
لجعلنا السماء تحيط باهلل عز وجل ، ولجعلنا السماء أكبر من اهلل وأقوى من اهلل بحيث أنها 

 حملتو ومحيطة بو، ولجعلنا اهلل عز وجل مادياً ِجْسماً تعالى عن ذلك علواً كبيرا.
ى السماء ؛ قاؿ تعالى : )) أُلَصلِّبَػنَُّكْم قاؿ المخالف : إف ) في ( بمعنى على أي ءأمنتم من عل

 [ أي على جذوع النخل . 71ِفي ُجُذوِع النَّْخِل (( ]طو : 
قلت : فليس في ظاىر اآلية ما يدؿ على أنو عز وجل في السماء التي فوؽ السماوات السبع 

يكم ، ثم إف قولو : إف ) في ( بمعنى )على( خروٌج عن الظاىر وتأويل منعتم منو مخالف
 وأجزتموه لكم ؛ ألف ) في ( تفيد في أصل وضعها الظرفية .

 ونقوؿ لكم ما قلتم لنا : ىل في ظاىر اآلية الضبلؿ بحيث قلتم بأف في بمعنى على ؟
 إف قلتم : نعم .

 قلت : فلماذا التشنيع على من أّوؿ اليد بالقدرة أو النعمة وأّوؿ الوجو بالذات ؟
__________ 

 . 286( كتاب الروح ص1)
 . 286( المصدر السابق ص2)
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 وإف قلتم : ال .
 قلت : فلماذا القوؿ بأف في بمعنى على .

[ فهي مجاز  71وأما ) في ( في قولو تعالى : )) َوأُلَصلِّبػَنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل (( ]طو : 
لحروؼ ، فكيف عدلتم واستعارة ؛ ألف االستعارة كما تكوف في األسماء واألفعاؿ تكوف في ا

 عن الحقيقة إلى المجاز وأنتم ترفضوف التأويل وتنكروف المجاز ؟!
 إف قلتم : إننا ننكر المجاز في صفات اهلل .

ولذلك قلتم بأف في  -قلت : فالعلو الحقيقي عندكم صفة وظاىر اآلية أنو تعالى في السماء 
 وأف السماء ظرٌؼ هلل عز وجل . -بمعنى على 
 ف : إف السماء تطلق ومعناىا مطلق العلو ؛ تقوؿ : سما الشئ . أي عبل .قاؿ المخال

قلت : العلو الحقيقي في كبلـ العرب ال يكوف إال في جهٍة ومكاف ألف العرب تخاطبوا بهذه 
 المفردات من واقٍع ملموس يعيشونو ، وأما العلو المجازي فصحيح والمراد علو األمر والنهي .

قيقياً ال في جهة ومكاف مخلوقين فهلّم الدليل على أف العرب ذكروا العلو أما إذا أردت علواً ح
 الحقيقي من دوف أف يكوف في جهة ومكاف ، إذ أف القرآف نزؿ بلغتهم .

 قاؿ المخالف : إّف رفع المسلم يده إلى السماء يدؿ على أف اهلل في العلو .
اؿ في السماء بإجماع علماء األمة قلت : رفع المسلم يده إلى السماء ال يعني أنو عز وجل ح

 حتى علماء ىذا المخالف ، فهل تقولوف إف اهلل في السماوات السبع ؟!
وأما السماء التي ال تعني السماوات السبع فالمسلموف ال يرفعوف أيديهم إلى ىذه السماء التي 

يرفع  ىي عدمية ، ألنك تقوؿ في علو عدمي ومكاف عدمي وجهة عدمية ، ذلك أف المسلم ال
يده إال إلى السماء المخلوقة الظرفية المحيطة بمن داخلها ، فهل اهلل فيها فيكوف محاطاً ؟ 

 والعلو العدمي ال يمكن أف يشار إليو ألنو عدـٌ وغير موجود أصبلً !
فإذا بطل كوف اهلل في مكاف تعين أف رفع األيدي إلى السماء ىو لكونها قبلًة للدعاء كما أف 

صبلة ، وكما أف توجو المسلم إلى الكعبة وسجوده وركوعو إلى الكعبة ال يعني أف الكعبة قبلة لل
 اهلل في الكعبة كذلك ما نحن فيو .

.... 
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قاؿ أحمد بن جبريل الكبلبي في رسالتو في نفي الجهة : وأما رفع األيدي إلى السماء فذلك 
ساف إذا أِلَف على حصوؿ الخيرات ألجل أف السماء منزؿ البركات والخيرات واألمطار ، واإلن



من جانب ماؿ طبعو إليها ؛ قاؿ تعالى : )) َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف (( ]الذاريات : 
 [ اىػ . 22

ـٌ ؟ وأين كاف اهلل قبل أف يخلق  قلت : أيها األخوة ؛ كيف سميتم ما وراء العالم علواً مع أنو عد
 وما بينهن ؟!العرش والسماوات واألرض 

 إف قلتم : في العلو .
 قلت : كيف تقولوف علو وال يوجد سفل ؟

ـٌ يسّمى فوقاً وعلواً حقيقياً من الشرع ؟! ومن أين  ومن أين لكم أف ما وراء العالم الذي ىو عد
 لكم أف يوجد علٌو حقيقي في جهة ومكاف عدميين من لغة العرب ؟! .

يكوف اهللُ تعالى إّما أكبر من العالم أو أصغر منو أو  ويلزمك على قولك بأنو فوؽ العالم َأفْ 
ـْ انك ستكابر العقل القطعي قائبلً من دوف كيف  مساوياً لو ، وىذا كلو محاٌؿ في حقو تعالى، أ

 مع أف ىذا إللزاـ حكم عقلي قطعي ال يختلف فيو العقبلء .
.... 
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 إثبات التأويل
التأويل في القرآف والسنة مع أف كتبهم الحديثية تنص  اعلم أف أىل السنة والجماعة ينكروف

على التأويل ، ويدعوف بأف الصحابة لم يؤّولوا مع أف الصحابة لم يرْد عنهم منع للتأويل أو 
تحريمو ، وال نسلم أف عدـ ورود أحاديث عنهم يعني تحريمو ألنهم فهموا أف اليد مثبلً في قولو 

[ بقدرتي ألنهم عرب والعرب تكلمت  75َلْقُت بَِيَديَّ ((] ص : تعالى : )) َأف َتْسُجَد ِلَما خَ 
بالحقيقة والمجاز ، والحقيقة ىنا محالة ألنها تستلـز التجسيم والتشبيو، والقوُؿ بالمكاف 

العدمي واليد الحقيقية المجهولة الكيف غيُر معروٍؼ في لغتهم ألف العرب لم تتخاطب بيد 
 يد والوجو صفة .حقيقية مجهولة لهم ، وبكوف ال

 ( .1ومما يدؿ على أف التابعين أّولوىا قوؿ ابن جبير : كرسيو علمو )
__________ 

 [ .4/1648( البخاري كتاب التفسير ]1)
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[ ؛ إال ملكو  88وقاؿ البخاري في قولو تعالى : )) ُكلُّ َشٍئ َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو (( ] القصص : 
(1. ) 

ـَ ِصْدٍؽ (( ] يونس :  وقاؿ زيد بن أسلم : [ ؛ محمد صلى اهلل عليو وآلو  2)) ِإفَّ َلُهْم َقَد
 (.2وسلم )

[ ؛ سنحاسبكم ال يشغلو  31وقاؿ البخاري في قولو تعالى : )) َسنَػْفُرُغ َلُكْم (( ] الرحمن : 
شئ عن شئ وىو معروٌؼ في لغة العرب يقاؿ : ألتفرغّن لك وما بو شغل آلخذنك على غرتك 

( . وقاؿ في قولو تعالى : )) آِخٌذ بَِناِصَيِتَها (( ] ىود : 4وقاؿ في الكبرياء : الملك ) ( .3)
 ( .5[ ؛ أي في ملكو وسلطانو ) 56

( . وقاؿ في 6[ ؛ أي لدين اهلل ) 30وقاؿ في قولو تعالى : )) اَل تَػْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل (( ] الرـو :
 ( .7[ ؛ نترككم ) 34ية : قولو تعالى : )) نَنَساُكْم (( ] الجاث

قاؿ النووي : قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إف اهلل تعالى ليس بأعور معناه أف اهلل منزه عن 
 سمات الحدوث وعن جميع النقائص ، وأف الدجاؿ مخلوؽ من خلق اهلل تعالى ناقص الصورة .

اؿ يدعو حتى يضحك وقاؿ النووي في شرح مسلم : قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : فبل يز 
اهلل منو . قاؿ العلماء : ضحك اهلل تعالى ىو رضاه بفعل عبد ومحبتو إياه وإظهار نعمتو عليو 

(8. ) 
وقاؿ : وأما إطبلؽ اليدين هلل فمتأوٌؿ على القدرة وكنى عن ذلك باليدين ألف أفعالنا تقع 

 ( .9باليدين فخوطبنا بما نفهمو )
ى منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديو يميناً إلى آخره؛ وقاؿ : إف المقسطين عند اهلل عل

 ( .10قاؿ ابن عرفة: وكلتا يديو يمين فتشبيو على أنو ليس المراد باليمين الجارحة )
__________ 

 [ .4/1788( البخاري كتاب التفسير ]1)
 [ .4/1721( البخاري ]2)
 [ .4/1847( البخاري ]3)
 [ .4/1721( البخاري ]4)
 [ .4/1724البخاري ] (5)
 [ .4/1792( البخاري ]6)
 [ .4/1825( البخاري ]7)
 [ .3/24( شرح النووي على صحيح مسلم ]8)
 [ .17/132( المصدر السابق ]9)
 [ .212-12/211( المصدر السابق ]10)
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سبحانو وقاؿ النووي : يقرب المؤمن يـو القيامة من ربو دنّو كرامٍة وإحساف ال دنو مسافة إنو 
 ( .1منزٌه عن المسافة )

وقاؿ القسطبلني : الغضب في المخلوقين شئ يداخل قلوبهم وال يليق أف يوصف الباري تعالى 
 ( .2بذلك فيؤوؿ ذلك على ما يليق بو تعالى متحمل على آثاره ولوازمو )

 ( .3وقاؿ : عن مالك أنو أّوؿ النزوؿ بنزوؿ رحمتو تعالى وأمره أو مبلئكتو )
[ يريد أف يد رسوؿ اهلل صلى اهلل  10قولو تعالى : )) َيُد اهلِل فَػْوَؽ َأْيِديِهْم (( ] الفتح :  وقاؿ :

عليو وآلو التي تعلو أيدي المبايعين ىي يد اهلل ، وىو سبحانو منزٌه عن الجوارح وصفات 
قده مع األجساـ ، وإنما المعنى تقرير أف عقد الميثاؽ مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كع

 ( .4اهلل )
 وقاؿ شارح العقيدة الطحاوية : وإحاطتو عظمتو .

 قلت : وىذا تأويٌل عابوا بو خصومهم .
 ( .5قاؿ األلباني معّلقاً : وىو من التأويل الذي ينقمو الشارح مع أنو ال بد منو أحياناً )

 زعمكم. قلت : كيف جاز لكم التأويل وىو محرـٌ عندكم، مع انو في باب الصفات على حد
__________ 

 . 200( رياض الصالحين ص1)
 [ .4/235( إرشاد الساري ]2)
 [ .9/187( المصدر السابق ]3)
 [ .10/269( الصدر السابق ]4)
 ( شرح العقيدة الطحاوية .5)
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 آية االستواء
وا على قاؿ المخالف مستدالً على أف اهلل استوى على العرش استواًء حقيقياً : إف العلماء أجمع

 أف اهلل ذكر أنو استوى على العرش في مواضع كثيرة .
قلت : ليس محل النزاع ورود اآليات بلفظ استوى ، فنحن ال ننكر ذلك ، بل من أنكر ىذه 
اآليات فهو كافٌر ، وإنما محل النزاع ىل ىي على حقيقتها أو على المجاز ! وعلى ىذا فبل 



ع حقيقة ، كيف ونحن الزيدية واألشعرية والمعتزلة إجماع في تفسير االستواء بمعنى االرتفا 
واإلمامية واألباضية لم يقولوا إال أف معنى استوى استولى ، فأين اإلجماع؟ أـ أف اإلجماع ىو 

 إجماع فرقتك والمسلموف غيركم كفار .
ية وإذا سلمنا جدالً أنهم أجمعوا على أف استولى ال يأتي بمعنى االستيبلء ؛ فيمكن أف تكوف اآل

استعارة مركبة نحو أراؾ تقدـ رِجبلً وتؤخر أحرى، ىذا واألوؿ الذي ىو : أف العرض ىو الملك 
 ىو الصحيح لمن تأمل.
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وأما قوؿ المخالف : إف لفظ االستواء إذا قُػّيد بػ) على ( فإف معناه االرتفاع والعلو بإجماع أىل 
لحقيقي في أي لفظ ألف الجوىري نص في اللغة فباطٌل إف أراد االرتفاع والعلو المكاني ا

الصحاح على أف االستواء يأتي بمعنى اإلستيبلء وإف ُعدِّي بعلى ، واستشهد صحاب الصحاح 
 الذي ىو من أئمة اللغة بقوؿ الشاعر :

 قد استوى بشٌر على العراؽ ... من غير سيٍف ودـٍ مهراِؽ 
ء ىنا بمعنى االستيبلء ألف القوؿ بأف وىذا الشعر الذي ىو من لغة العرب يدؿ على أف االستوا

االستواء ىنا حقيقٌة محاٌؿ ؛ إذ كيف يستقر بشٌر على دولة العراؽ حقيقة ! بل المراد أنو 
 استولى على العراؽ من غير نزاٍع ، فأين إجماع أىل اللغة ؟ أـ أنو استقرار يليق بجبللة بشر؟!!

كر وجود استوى بمعنى استولى مع أف ثم كيف تقوؿ أجمعوا ثم تنص على واحد تزعم أنو أن
إنكاره ال يضر إذ كاف المثبت لو دليٌل على قولو، ومع إننا إذا سلمنا فلم يجمعوا بأف معناه 

االرتفاع حقيقة وإذا قلت بل على حقيقتو، قلنا: وبمبلمسة من دوف انفصاؿ بحيث يكوف آخر 
واء اهلل كاستواء المرء على جزء مبلمس ألوؿ جزء من الشيء المرتفع، ثم ىل عندؾ أف است

ظهر الحمير ؟ ألف االستواء على ظهر الحمير ىو بمبلمسة وفي مكاف وجهة فهل تقوؿ كذلك 
في اهلل ؟ إف قلت : نعم ؛ كفرت ، وإف قلت : ال ؛ فكيف صح لك االستشهاد باآليتين وبقولو 

عنى ارتفاعها وعلوىا مطلق [ إذ ليس م 44تعالى : )) َواْستَػَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ (( ] ىود : 
االرتفاع والعلو ، بل ارتفاعها مع المبلمسة وكونها في جهة ومكاف الذي ىو الجبل المعروؼ 

 بالجودي في العراؽ .
 قاؿ المخالف : ولم يذكر في موضع واحد أف معناه استولى .
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بالحقيقة والمجاز ، قلت : قد ذكر اهلل أنو نزؿ القرآف بلساف عربي مبين ، والعرب تخاطب 
وحقيقة االستواء الذي ىو القعود محاؿ في حق اهلل والقعود المكيف بكيف مجهوؿ غير 

 معروٍؼ في لغة العرب وغير معقوؿ أيضاً.
قاؿ المخالف ناقبلً عن أبي الحسن األشعري : ولو كاف ىذا كما قالوا لكاف ال فرؽ بين العرش 

على العرش بمعنى االستيبلء والقدرة لكاف كل شئ  واألرض السابعة ، فلو كاف اهلل مستوياً 
 تحت قدرتو واستيبلءه .

قلت : االستواء بمعنى االستيبلء ، والعرش ىو الملك ، فالسماوات واألرض وما فيهن وما 
بينهن ملكوتو، ولهذا فاهلل مستٍو على عرشو أي مستوٍؿ على ملكوتو باألمر والنهي ، والمراد 

الكوف أمراً ونهياً ، وليس المراد بالعرش العرش الحقيقي على ما يقوؿ ابن باالستيبلء تصرفو في 
تيمية أنو كروي وأف العرش موجود مع اهلل في األزؿ ؛ ألف ىذا يؤدي إلى كوف العرش أزلياً قديماً 

، والمعلـو أنو ال قديم إال اهلل ، ويمكن أنو أراد عز وجل أنو مستوٍؿ على أعظم شئ من 
ىو العرش الذي يدؿ ضرورًة على أنو مستٍو على ما دونو وىذا على قوؿ من  مخلوقاتو الذي

قاؿ بأف العرش حقيقي من دوف أف يقوؿ إف اهلل مستٍو عليو حقيقة بل مستوؿ عليو، مع أنو قبلٌة 
لزمر للمبلئكة عندىم مستدلين بقولو تعالى : )) َوتَػَرى اْلَمآلِئَكَة َحآفِّيَن ِمْن َحْوِؿ اْلَعْرِش (( ] ا

 :75 . ] 
 قاؿ المخالف : فيلـز أف يكوف العرش قبل تماـ خلق السماوات واألرض لغير اهلل .

قلت : ىذا الكبلـ الحاصل من المخالف ناتج عن توىمو أف االستيبلء يدؿ على أف اهلل أخذ 
العرش من غيره وبالتالي يكوف العرش قبل ذلك مع ىذا الغير، وىذا الكبلـ غير صحيح ألف 

تيبلء ال يدؿ على ذلك ولو لم يكن ىنالك إال قرينة العقل لكفى، إذ العرض عندنا ىو االس
 الُملك الذي يدؿ على األمر والنهي ، والمعلـو عقبلً ونقبلً أف َمْن لو األمر والنهي ىو اهلل.
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ف ألف اهلل وعلى قوؿ َمْن قاؿ أف العرش قبلة للمبلئكة فأف االستيبلء ال يدؿ على ماقالو المخال
(( فبل يدؿ التقييد باليـو انو  َعبّػَر باالستيبلء عن كونو قهاراً كما قاؿ تعالى )) لمن الملك اليـو

 قبل ذلك اليـو كاف لغيره فتأمل.
قاؿ المخالف : إف الغالب من كلمة استولى أنها ال تكوف إال بعد مغالبة ، فمن الذي غالب اهلل 

 تولى عليو ؟على العرش حتى أخذه اهلل منو واس
قلت : ىذا اعتراٌؼ منو أف كلمة استولى ال تكوف في جميع حاالتها للمغالبة ، ولهذا نقوؿ : إف 



المراد باالستيبلء ىو عدـ المغالبة ألف لفظة استولى ال تعني باعترافو المغالبة في كل حاالتها 
اعر العربي كما نقلو للمغالبة ، بل في الغالب فقط ، ويدلك على عدـ كونها للمغالبة قوؿ الش

 صاحب الصحاح في مادة سوى :
 َقِد اْستوى ِبْشٌر على العراِؽ ... ِمن َغيِر َسيٍف ودـٍ مهراِؽ 

فقوؿ الشاعر من غير سيٍف ودـ مهراؽ نص على أف لفظة استوى التي بمعنى استولى من دوف 
 مغالبة ، والمعلـو أف القرآف نزؿ بلساف عربي مبين وىذا شاعٌر عربي .

 إف قيل : إف الشاعر نصراني .ف
قلت : نحن نحتج بلغتو التي ىي لغة العرب ، ولهذا ترى علماء العربية يحتجوف بأقواؿ 

المشركين العرب ، فما بالك بأقواؿ النصارى العرب؟ ثم إف البخاري في صحيحو احتج بقوؿ 
صاحب الصحاح امرئ القيس وىو مشرؾ ، وما أوردناه ىو قوؿ أحد أئمة اللغة وىو الجوىري 

 وكذا قوؿ صاحب القاموس مجد الدين الفيروز آبادي بأف استوى تأتي بمعنى استولى .
[ ؛ فهل ىذه اآلية تدؿ على المغالبة  21وقاؿ تعالى )) َواهللُ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه (( ] يوسف : 

عم ال تدؿ على المعلـو قطعاً عدـ داللتها وإال فمن ىو الذي تغالب ىو واهلل ، ن والمقاومة ؟
 المغالبة وال تعلم اآلية بذلك فكذلك آيات االستواء التي بمعنى االستيبلء .
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والقوؿ بأف اهلل ال بّد لو من مكاف وعلو ، وال ُبدَّ لو من استواٍء على العرش استواء حقيقياً يُبطل  
وأنو مستٍو على العرش  كونو تعالى غنياً ألف الغني ال يحتاج وأنتم جعلتم اهلل في مكاف وجهة

استواء حقيقياً يليق بجبللو، وجعلتم من المحاؿ أف ال يكوف في مكاف وجهو وأف يكوف غير 
 متصف بالعلو الحقيقي المكاني.

وقولهم : إنو ينزؿ بذاتو . يصادـ ما قالوه من أنو في جهة العلو إذ يلـز منو أف تنتفي عنو ىذه 
يصغر حجمو ، ويلزمهم على  -تعالى عما يقولوف  -أنو الصفة حين ينزؿ ، ويلـز منو أيضاً 

أنو يصعد بذاتو أنو يكبر عند الصعود ، فيكوف متغّيرًا من  -تعالى اهلل عما يصفوف  -قولهم 
حاؿ إلى حاؿ ، وىذه اإللزامات الزمة عليهم ألنهم يقولوف ينزؿ بذاتو ويصعد بذاتو نزواًل 

هذه اإللزامات ال يضر ألنها الزمٌة لقولهم ، وىي لواـز وصعوداً يليق بجبللو ، وعدـ اعترافهم ب
قطعية عقلية ، وعدـ اعترافهم بهذه اإللزامات كعدـ اعتراؼ النصارى بإلزامات المسلمين لهم 

 في قولهم بأف عيسى البشري إلو .

(1/14) 



 

 عدـ تصور الشئ ال يعني عدـ تعقلو :
ال يعني نفي وجود اهلل ألنو ال تبلـز في حق  اعلم أيها المستحق للخطاب أف نفي المكانية هلل

اهلل بين إثبات المكاف هلل وإثبات الوجود بل بينهما تضاد ، يوضح ذلك أف المكاف مخلوٌؽ هلل 
وما كاف مخلوقاً فبل بد ألف يتقدـ خالُقو عليو ، وىذا يعني أف الخالق قبل خلقو للمكاف لم 

مكاف، وال يمكن أف يكوف في مكاف بعد أف  يكن في مكاف فهو عز وجل كاف موجوداً ال في
 يخلق المكاف ألف التغير والتبدؿ من صفات المخلوؽ وألنو تعالى غني عن المكاف والزماف .

والقوؿ بأف اهلل في مكاف فيو إثبات ألزلية المكاف والدليل دؿ على أنو ال قديم إال اهلل ، وعدـ 
كاف هلل أمر ال يعقل ألف ال تبلـز بين عدـ تصور كوف اهلل ال في مكاف ال يعني أف نفي الم

التصور وعدـ التعقل ، فكما أف اإلنساف ال يمكن أف يتصور موجوداً ال خالق لو وال يحتاج وال 
يفنى فبل يمكنو أف يتصور عدـ كوف اهلل في مكاف ، وكما أف عدـ تصور وجود شئ ال خالق لو 

ف اهلل ال في مكاف ال يعني عدـ تعقلو ، وال يحتاج ال يعني عدـ تعقلو فكذلك عدـ تصور كو 
 والقوؿ بالمكاف العدمي سخافة ألف العدـ ال شئ وال يمكن أف يوصف أو يشار إليو .

(1/15) 

 

 آيات اليد
قاؿ المخالف : ثانياً تحريف صفة اليد هلل سبحانو وتعالى إلى النعمة والقدرة .. إلى أف قاؿ 

 حمل على الحقيقة ال على المجاز .المخالف : إف األصل في نصوص الصفات ال
قلت : من أين لك أنها صفات حتى تحملها على الحقيقة؟!! إننا نتنازع حوؿ ىذه اآليات 

آيات اليد والرجل والساؽ والجنب ىل ىي على حقيقتها أـ أنها مجاز فيكوف الرد من ىذا 
 المخالف واالستدالؿ منو علينا بنفس ما نتنازع فيو .

ألصل حملها على الحقيقة باطل ألف الحقيقة ىي أف اليد ىي الجارحة كما نص ثم إف قولو إف ا
عليو صاحب القاموس والصحاح في مادة يدى ؛ فهل يُد اهلل عندكم ىي ىذه الجارحة ؟ وليس 

 في لغة العرب أف اليد وضعت لصفة ومجهولة لهم.
ي أصل وضعها ُوِضعت ثم كيف تقولوف إّف األصل في الصفات الحقيقة مع أف مفردات اللغة ف

 لمعاٍف وأرضية بشرية ؛ فكيف نطبقها على حقيقتها على اهلل ؟!
قاؿ المخالف : إفَّ اليَد وإْف َأَتْت في اللغة بمعنى القدرة والنعمة إال أف حملها ىنا على ذلك 



ف فقط مع [ فهل لو نعمتا 64يستحيل ألنو تعالى قاؿ : )) َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِف (( ] المائدة : 
 أف نعم اهلل ال تحصى ، وقدرة اهلل واحدة .
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قلت : أف العرب تقوؿ : ما لي بفبلف يداف . أي طاقة ، ويقاؿ : ىذا ما قّدمت يداؾ . أي ما 
قّدْمَتو أنت ، كما يقاؿ : ما جَنت يداؾ . أي ما جنيتو أنت ؛ انظر مادة يدى في مختار 

 . 742-741الصحاح ص
ي شرح مسلم : وأما إطبلؽ اليدين هلل تعالى فمتأوؿ على القدرة ، وكنى عن ذلك قاؿ النووي ف

 ( . انتهى كبلمو رحمو اهلل .1ألف أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بما نفهمو )
 قاؿ المخالف : فأقرىم اهلل ] أي اليهود [ في وصفهم لو بأف لو يداً .

اليد عن النعمة وبالقبض عن الحرماف قلت : تكلمت اليهود بلغة العرب ، والعرب تكني ب
 والبخل ، فلماذا ينكر عليهم الوضع اللغوي المستعمل في غير الحقيقة ؟!

[  64نعم ؛ أنكر عليهم القوؿ بأف اهلل ال ينفق فقاؿ : )) َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِف (( ] المائدة : 
رة ال غير مع جواز أف يقاؿ إف أي نعمتو كما تقدـ من أف العرب تثني والمراد النعمة أو القد

 يداه نعمتو وقدرتو ، وكل ىذا من لغة العرب .
[  64ومما يدؿ على أف اليدين في اآلية مجاز قولو تعالى : )) ُغلَّْت َأْيِدِىْم (( ] المائدة : 

فالمراد الدعاء عليهم بالبخل فاليد المضافة إلى اليهود مجاز ، وليس المراد أف أيديهم مغلولة 
( األولى 2[ حقيقة وفي اآلية) 64قة ، فكيف يكوف قولو )) َيُد اهلِل َمْغُلوَلٌة (( ] المائدة : حقي

 مجاز ؟!
قاؿ المخالف : ولو كاف المراد النعمة أو القدرة لما كاف آلدـ فضل على إبليس فإنو أيضاً خلق 

 بقدرتو .
__________ 

 [ .17/132( شرح النووي على صحيح مسلم ]1)
 طلق اآلية على البعض منها .( قد ت2)
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قلت : أخرج البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة اإلسراء أف النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم قاؿ : فيأتوف آدـ فيقولوف : أنت آدـ أبو البشر خلقك اهلل بيده ونفخ فيك من 

لوف لو بأف اهلل خلقك بيده ( . فذكر الحديث أف الناس يأتوف إلى آدـ ويقو 1روحو ...إلخ )
يْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن رُّوِحي (( ] الحجر :   29ونفخ فيك من روحو مع قولو تعالى : )) فَِإَذا َسوَّ

[ ؛ فهل ىذا اختصاص آلدـ حقيقة مع أف اهلل قاؿ في مريم )ع( : )) َوالَِّتي َأْحَصَنْت فَػْرَجَها 
َفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا ((  [ وعلى ىذا نقوؿ : كيف سألوا آدـ عليو السبلـ  91] األنبياء : فَػنػَ

 وخّصوه بشٍئ موجود لدى غيره كمريم عليها السبلـ .
[ أي بقدرتي أي  75فإذا عرفت أف المراد بقولو تعالى : )) ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ (( ] ص : 

لناس سألوا آدـ الشفاعة لمصنوع ومخلوؽ من مخلوقاتي ، وليس المراد االختصاص بدليل أف ا
وذكروا لو شيئاً موجوداً لدى غيره الذي ىو نفخ الروح ؛ إذ أف اهلل نفخ في مريم ، وإال فيلـز أف 

يكوف آدـ )ع( أفضل من نبينا محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنو لم يخلقو اهلل بيده ، 
 ضل األنبياء.واألمة مجمعة على أف محمداً عليو وآلو أفضل الصبلة والسبلـ أف

ومما يدؿ على عدـ اختصاص آدـ وعدـ كوف اليد حقيقة قولو تعالى : )) َأَوَلْم يَػَرْوْا َأنَّا َخَلْقَنا 
[ ؛ فاآلية صريحة في أف اهلل  71َلُهم مَِّما َعِمَلْت َأْيِديَنا َأنْػَعاماً فَػُهْم َلَها َماِلُكوَف (( ] يس : 

 ي ىنا جمع يد .خلق األنعاـ بيده أي بقدرتو ، واأليد
 قاؿ المخالف : لما كاف آلدـ فضل على إبليس.

قُلت : لم يأمر اهلل المبلئكة وابليس اف يسجدوا آلدـ ألفَّ آدـ مفضٌل عليهم وذلك ألف 
سجودىم آلدـ عليو السبلـ ليس شكراً لنعمة َقّدمها آدـ عليو السبلـ لهم بحيث يستوجب 

 احية الخلق فأف الموجد لذلك الخلق ىو اهلل .شكره ، حتى ولو كاف آدـ أفضل منهم من ن
__________ 

 [ .4/1745( صحبح البخاري ]1)
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فبل عبلقة إذًا بين أمر اهلل المبلئكة بالسجود آلدـ وبين كونو مفضبلً عليهم وتخصيص اهلل 
 السجود آلدـ لحكمة وليست ألنو مخلوؽ من مخلوقات اهلل حتى يُقاؿ انهم مخلوقوف كذلك .
ًً على صورتو ىذه من دوف أف  مع انو لو قيل بأف معنى بيدّي أي لمخلوٍؽ عجيب ُخِلَق ابتداًء
َيمر بمراحل النطفة والعلقة والطفولة وما أشبو ذلك ، ىذا المخلوؽ بقدرتي لما كاف بعيداً من 

 دوف أف تكوف علة السجود إذ ال عبلقة .



أثناء خلق اهلل آلدـ بيديو ؟ وىل عجزَّ  ثم من ىو الذي كاف يمسك السماوات واألرض أف تقع
 أف يخلق آدـ على تلك الهيئة من دوف يدٍ 

 قاؿ المخالف : إف الفعل ُعّدي إلى اليدين ثم أدخل الباء وىذا نٌص صريح ...إلخ .
قلت : القرينة تخرج اللفظ من حقيقتو إلى مجازه ؛ مثل قولنا : رأيت أسداً ونحن ُنِشْير إلى 

يت أسداً مع عدـ وجود قرينة ؛ فالقوالف متفقاف في اللفظ مع أف أحدىما رجل، وقولنا: رأ
مجاز واآلخر حقيقة ، والتفرقة بينهما كانت بالقرينة، والقرينة تكوف عقلية ولفظية وحالّية، وفي 

مثالنا القرينة حالّية ، ولو قلنا بالحقيقة ىنا لزِـ أف اليد ىي الجارحة المكيفة بكيف معلـو ، 
 المجهوؿ غير معلـو في لغة العرب .والكيف 

ويلزمكم على قواعدكم المنهارة المنهدمة في قولو تعالى : )) َونَػَفْخُت ِفيِو ِمن رُّوِحي (( ] 
[ أف يكوف هلل نفخ ألنو أضاؼ النفخ إلى نفسو فقاؿ : )) نَػَفْخُت (( َورُْوٌح ألنو  29الحجر : 

ْوحي(( فأضا ًُ ؼ الروح إلى نفسو مع إجماع األمة على أف أضاؼ الروح إلى نفسو فقاؿ ))رُّ
 الروح مخلوقة ، فهل الروح الذي نفخ فيها في آدـ روح قديمة عندكم أـ مخلوقة ؟! فتأمل...

 67قاؿ المخالف : وماذا يقولوف في قولو تعالى : )) َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِو (( ] الزمر : 
 [ ىل المراد مطويات في نعمتو ؟
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قلت : إننا نقوؿ بقدرتو وقوتو ؟! وأف العرب تعّبر باليمين عن القوة ، وأف المراد باآلية أف قدرتو 
[ ، قاؿ في  28نافذة وأنو ال يعجزه شئ ؛ قاؿ تعالى : )) تَْأُتونَػَنا َعِن اْلَيِميِن (( ] الصافات : 

صاحب الصحاح ، وىل عند القاموس : أي تخدعوننا بأقوى األسباب انتهى . وانظر كبلـ 
ىؤالء المخالفين أف هلل يدين يمين وشماؿ ؟!! قالت العرب : فبلٌف في يمين فبلف . أي متنفٌذ 

 عليو باألمر والنهي .
وأتمنى منهم أف يفسروا قولو تعالى : )) الَ يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن َيَدْيِو َوالَ ِمْن َخْلِفِو (( ] فصلت 

[ وقولو تعالى : )) بَػْيَن َيَدْي  57تعالى : )) بَػْيَن َيَدْي رَْحَمِتِو (( ] األعراؼ : [ وقولو  42: 
[ ، فهؤالء المجسمة ينكروف المجاز في القرآف والسنة ، وعليو  46َعَذاٍب َشِديٍد (( ] سبأ : 

 نقوؿ : ىل للقرآف يداف ؟! وكذا العذاب والرحمة يا ىؤالء؟!!
مجئ اليد بمعنى النعمة أو القدرة في لغة العرب ىو خبلؼ األصل قاؿ المخالف : وليعلم أف 

 وال بد فيو من القرائن.
قلت : اليد في الحقيقة ىي الجارحة التي لها كيٌف معلـو ، وليس في لغة العرب يٌد حقيقية 



،  [ 11ليس لها كيف معلـو ، وعلى ىذا نقوؿ قاؿ تعالى : )) لَْيَس َكِمْثِلِو َشٌئ (( ] الشورى : 
واليد شئ واهلل نفى أف يكوف لو مثٌل من أي األشياء ، وقاؿ تعالى : )) َلْم َيُكن لَّو ُكُفؤاً َأَحٌد (( 

[ ؛ فنفى عن نفسو أف يكوف لو مكافئ ، والعقل ناطق بأف األعضاء والجوارح  4] اإلخبلص : 
وا ولم يضعوا في أجساـ مخلوقة ، واليد في اللغة وفي حقيقتها ىي الجارحة، و العرب لم يعرف

قاموسهم ولم يستعملوا في لغتهم يداً حقيقية وأرادوا بها يد اهلل عز وجل، فهذه ىي القرائن 
 العقلية والنقلية.

 فإف قيل: المراد ليس لذاتو وال صفاتو مثٌل؟

(1/20) 

 

العرب  قلت : كبلمنا مبنٌي على أف العرب لم يعرفوا يداً وال رجبلً وساقاً وجنباً بمعنى صفة، وأف
حصرت لفظ اليد في الجارحة والقدرة والنعمة ، وأف العرب ال تعرؼ ولم تستعمل لفظ اليد 

مريدة الحقيقة من دوف كيف لتلك اليد، وأف الشارع لم يذكر أف هلل يداً حقيقية، وأف الشارع لم 
وأف العقل ينكر  يذكر أف هلل يداً بكيٍف مجهوٍؿ، وأف الشارع لم يذكر أف اليد وغيرىا صفات،

التركيب في حقو تعالى، وأف العقل ينكر وجود الكيف في حقو تعالى سواء كاف معلوماً أـ 
مجهواًل، وأف العقل ينكر إمكاف التركيب وإمكاف الكيف في حقو تعالى، فعليكم أف تثبتوا ما 

 أنكرناه، ثم تثبتوا أف الذات غير والصفة غير آخر.
تعالى مبسوطة وكوف يده تعالى فوؽ أيدي أىل بيعة الرضواف ثم كيف تجمعوف بين كوف يده 

وكوف يده ممسكة للسموات واألرض أف تقع وبين خلق آدـ بيده؟!! فهل كانت يد اهلل فوؽ 
أيدي أىل بيعة الرضواف مع كوف راحتو إلى جهة أسفل وىل كانت يداه مبسوطة وراحتو إلى 

هللُ بيده الحقيقية أحداً شيئاً؟ أـ أنو ببل كيف؟ جهة أعلى؟ ثم كيف ينفق تعالى بيده فهل أعطى ا
فما معنى أنو ينفد بيده الحقيقية؟ اذكروا المعنى والحقيقة من تلك الجملة واتركوا الكيف، أـ 

 أنكم تجهلوف المعنى الحقيقي والكيف، وماىو الفرؽ بين المعنى الحقيقي والكيف؟!!
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 آيات الوجو
َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو اْلَجبَلِؿ َواإِلْكَراـِ (( ] الرحمن : قلت : قاؿ تعالى : )) َويػَ  [ ؛ أي يبقى  27بػْ

اهلل ربُّنا ورب محمٍد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فرفع )) ُذو (( ألف المراد بالوجو اهلل عز وحل 



 الذي ىو ربنا جل جبللو ؛ يقاؿ : جاء زيٌد وجهو . أي جاء ىو ال غيره .
وجل وجهاً حقيقياً وصفًة لو على حد زعمو فيلزمو أف ال يبقى ذات اهلل بل فمن أثبت هلل عز 

 تبقى صفة الوجو فقط ، وىذا ىو الكفر بعينو .
 فإف قالوا : يبقى الوجو مع الذات .

قلت : من أين لكم أف الوجو ال يعني الذات ، ثم إف قولكم ىذا تأويل وأنتم حّرمتم التأويل ، 
 ت مع الوجو ؟! ألف اآلية تنص على بقاء الوجو فقط !فمن أين عرفتم بقاء الذا

[ فيلزمكم اضمحبلؿ الذات  88وقاؿ تعالى : )) ُكلُّ َشٍئ َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو (( ] القصص : 
 واليد والرجل والساؽ والجنب إال الوجو التي ىي صفة عندكم .
 اً .فإف قالوا : إف المراد كل شئ ىالك إال اهلل المتصف بأف لو وجه

قلت : فيلـز اضمحبلؿ الصفات التي ىي عندكم اليد والرجل والساؽ عدا الذات التي لها 
وجو ، وما الفائدة من التنصيص على ذكر الوجو مع بقاء الذات والوجو؟ ويكوف ىبلؾ بقية 

 الصفات ىبلكاً يليق بجبللو؟!
ـ . فيو إثبات لؤلجزاء وقولهم : إف صفة الوجو غير صفة اليد وغير صفة الساؽ وغير صفة القد

؛ ألف لفظة ) غير ( ال تكوف إال بين شيئين ، وىو إثبات للتعدد ، والتعدد شرؾ ، وىلمَّ الدليل 
على وجود الصفات والمعاني التي زعمتم )) ُقْل َىاُتوْا بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَن (( ] البقرة : 

111 . ] 
عمتم قائمة باهلل وبذاتو تصريح بحلولها في ذاتو تعالى ، ثم إف قولكم إف ىذه الصفات التي ز 

 والحلوؿ من صفات األجساـ واهلل منزه عنها، أـ أنو حلوٌؿ يليق بجبللو تعالى.
واعلم أف صفات اهلل من كونو عالماً وقادراً وحياً وأزلياً ىي ذاتو ال غير ، بمعنى أنو ال يستحقها 

اهلل أو أنها حالة في اهلل فمثبلً اإلنساف ال يستطيع القياـ لفاعل أو معنى وليس المراد أنها غير 
إال إذا كانت فيو صفة القدرة وىي غير اإلنساف بدليل أف ذات اإلنساف موجودة ومفقودة فيو 

صفة القدرة كالمشلوؿ ، أما اهلل عز وجل فقادر من دوف ىذه األشياء ، فتأمل ىذه الفائدة فهي 
 تفيدؾ أيها المستحق للخطاب .

 قاؿ المخالف : أف نثبت أف هلل وجهاً حقيقيًا.
 قلت : يا ترى ما ىو ىذا الوجو الحقيقي وما مرادكم بقولكم حقيقياً ؟!!
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واعلم أف ىؤالء المخالفين يأخذوف باألحاديث الظنية التي يمكن أف يسهو فيها العدؿ الثقة أو 
يني ، أما فروع الدين فيكفي فيها الظن أف يخطئ ، مع أف المطلوب في أصوؿ الدين العلم اليق

، ألف المطلوب في أصوؿ الدين االعتقاد أما فروعو فالمطلوب فيها العمل ، وبهذا تعلم أف 
دين ىؤالء ظني، بل إف من شروط صحة الحديث اآلحادي أف ال يستلـز الشهرة فإذا استلزمها 

 ولم يشتهر فبل يفيد ال علماً وال ظنًا.
اء لك حديث ظني يزعم قائلو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ بأف ولهذا قلت : لو ج

 هلل فرجاً ال كالفروج فماذا ستقوؿ ؟!! فانقطع المخالف !!
واعلم أيها المستحق للخطاب أنهم يجوزوف أف يُرى اهلل في المناـ ، وىذا القوؿ دليٌل قطعي 

ـ غير معقوؿ فقط بل يصرحوف على أنهم مجسمة على الحقيقة ، وأنهم ال يقولوف بكبل
 بالتجسيم ألف الرؤية الَمناِميَّة لربهم لن تكوف إال بكيف معلـو للرائي .

 نداء ودعوة إلى الرجوع إلى الحق
أيها األخوة ؛ إنكم حينما تقولوف إف هلل يداً ورجبلً وعيناً وساقاً وجنباً وقدماً ووجهاً قد شبهتم 

 اهلل بخلقو فجعلتم اهلل جسماً .
 لوا : نحن لسنا مشبهة ، واهلل ال يشبهو شئ بل إف المشبو كافٌر .قا

قلنا : إنكم رفضتم تأويل اليد بالنعمة أو القدرة ، ورفضتم تأويل الوجو بالذات ، وأنكرتم 
المجاز ، ولم تفوضوا ، وقلتم بأف هلل يدين حقيقيتين كريمتين ، ويمكن أف يشار إلى اهلل ، وأف 

 على ىذا فقد وقعتم في التشبيو .لو وجهاً حقيقياً ، و 
[ نحن نرفض التأويل والتفويض ، ونقّر  11قالوا : ال ؛ )) لَْيَس َكِمْثِلِو َشٌئ (( ] الشورى : 

بظاىر الحديث أو اآلية الحسي الحقيقي من يٍد ورجل وساؽ وقدـ وجنب ، ونرفض كذلك 
 التشبيو .
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ال تعتقدوف التجسيم وأنتم تقولوف إف لو َيَدين حقيقيتين ، قلنا : أيها العقبلء ؛ باهلل عليكم كيف 
وأنو ينزؿ بذاتو ، وقلتم بأنو على العرش مستٍو استواء حقيقياً ، وأف ىذا العرش كالقبة ؛ فيكوف 

اهلل كروياً ! وتقولوف بأنو يصعد بذاتو ، ثم لماذا النزوؿ ؟ وأي فائدة في نزولو وىو يمكنو أف 
و على السماء العليا على حد زعمكم !! وىل منا من يسمع ندائو حين ينادينا على العرش أ

 يقوؿ ىل من مستغفر فأغفر لو ؟!
 قالوا : نحن نقوؿ في كل ذلك بما يليق بجبللو .



قلت : ما أسهل األمر عليكم أيها األخوة ؛ كل اإللزامات العقلية والنقلية من الحدوث 
الكبر واالنتقاؿ والقعود واألعضاء والجوارح والجسمانية والعرضية ومن الحلوؿ والصغر و 

 والتغير من صورة إلى أخرى يتم حلها عندكم بقولكم كما يليق بجبللو !!!
أي جبلٍؿ بقي هلل وأنتم تقولوف بأنو يضع قدمو في النار ، وأف النار تنزوي ألجل أنو وضع قدمو 

 فيها ؟!
ض النار تنزوي ! وتجعلوف اهلل عز أتعقلوف أنكم تجعلوف القدـ محسوساً جسماً بحيث أف بع

وجل أو صفتو كما تقولوف تُحل في مكاف الذي ىو النار ! ويتم حل ذلك بقولكم تليق بجبللو 
 ؟!!

أيها األخوة ؛ انتبهوا من ىذا التجسيم وإف قلتم إنكم لستم مجسمة وإف قلتم إف اهلل ال يشبو 
كقوؿ وكمثل من يشرب خمراً ويقوؿ : شيئاً ، إف قولكم ىذا ال يزيل التجسيم بل قولكم ىذا  

أنا ال أشرب الخمر ، إنما بمجرد أف وضعت الكأس في فمي صار الخمر شراباً طهوراً ! ومثل 
 من يقوؿ : إنو تعالى يحزف ال كحزننا ولو بطن ال كبطوننا وفرج ال كفروجنا؟!!

 قالوا إف ىذا ال يصح ألنها ال تدؿ عل الكماؿ.
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ال كحزننا وال كأمعائنا وال كفروجنا؟ فكاف ىذا النفي نفياً للنقص، فقولنا لو حزف قلت : ألم نقل 
وأمعاء وفرج إثبات، وقولنا ال كحزننا وال كأمعائنا وال كفروجنا نفي للتشبيو والنقص مع إنو حزٌف 
يليق بجبللو وليس فيو من الكيف المعلـو حتى تقوؿ إنو نقص، إذ قولكم إنها نقص ناتج عن 

 و فرج اهلل بفروجكم مع إف الحزف والفرج واألمعاء لها كيفية مجهولة.تشبي
ثم نقوؿ ىي صفة الكماؿ في اليد والساؽ والجنب واألصابع؟، مع أنو تعالى يقوؿ )) إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أف يقوؿ لو كن فيكوف((، وقولكم إف اليد يكوف بها اإلنفاؽ ينافي اآلية المتقدمة 

الى الغني الذي ال يحتاج إلى شيء، إذ اإلنفاؽ متوقف على اليد، وما ىي فائدة وينافي كونو تع
 بقية األعضاء والجوارح التي ىي عندكم صفات ؟

قالوا : ال ندري لكن اهلل قد أخبرنا بأف لو يداً وساقاً وغير ذلك فبل بد أف تكوف لو صفات  
 كماؿ.

ن ولغة القرآف ال يوجد فيها يٌد ورجٌل قلت : لكنو أخبركم بأنو نزؿ القرآف بلساف عربي مبي
وساٌؽ بمعنى صفة، ولغة العرب فيها الحقيقة المجاز، والحقيقة في اليد والرجل والساؽ ىي 
الجوارح واألعضاء وإف تفاوتت من حيواف إلى آخر، وما ذكرتم ليس في لغة العرب ال حقيقة 



 رجبلً ال كاألرجل؟!!وال مجازًا، ثم ىل أخبركم اهلل بأف لو يداً ال كاأليدي و 
أيها األخوة ؛ الحقيقة ال تتغير أبداً بقوؿ شخص : تليق بجبللو . اللغة العربية التي أنزؿ القرآف 

بلغتها ىي من وضع البشر ، وىم وضعوا في لغتهم معانيها الحقيقية كاليد والساؽ ونحوىما 
معاني الحقيقية التي ىي من على أرضية بشرية ، وأنتم رفضتم المجاز والتأويل ، وأبيتم إال ال

 قاموس بشري .
 فمن أين لكم أنو يوجد هلل مكاٌف عدمي وأنو فيو وكذا جهة عدمية من لغة العرب ؟!

 ومن أين لكم أف هلل يدين ورجبلً وساقاً وقدماً حقيقة في لغة العرب ؟!

(1/25) 

 

[ ؛ فمعناه نعمتو والتثنية جائزة كما  64أما قولو تعالى : )) َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِف (( ] المائدة : 
نّص عليها صاحب الصحاح وغيره ، وكما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم في يأجوج ومأجوج : 

 ( .1ال يداِف ألحد بقتالهم . أي ال قدرة وال طاقة )
إف قلتم : حملها على الحقيقة ال يضر، واإلشتراؾ في الصفات ال يستلـز تماثل الموصوفات 

 شتركت فيو .فيما ا
قلت : فما ىو المشترؾ بين يد ورجل وساؽ وجنب وأصابع وحقو وسمع وبصر اهلل وبين يد 
ورجل وساؽ وجنب وأصابع وحقو وسمع وبصر اإلنساف؟ فهل ىو اشتراؾ في االسم فقط؟ 

فهذا ال غبار عليو، ألف يد اإلنساف ىي الجارحة ويُد اهلل ىي نعمتو أو قدرتو، أـ انو اشتراؾ في 
لصفة؟ فأخبرونا عن ىذا األمر المشترؾ وإف تفاوت فيو، ما معنى اشتراكهما فيو وكيف يشترؾ ا

في صفة مع عدـ التماثل فيما اشتركا فيو وإف تفاوتا فيو؟ فإف حاسة السمع عند زيد مثبًل وإف  
% متماثٌل وإال لما َصحَّ القوؿ باالشتراؾ مع تغير معنى 100% وعند عمرو 1كانت بمقدار 

د والرجل والساؽ وغيرىما في حق اهلل تعالى، مع معنى اليد والرجل والساؽ وغيرىما كلياً الي
 في معنى واحٍد.

ألننا نقوؿ : إنو صحيح أف الحيوانية المجردة ليست موجودة إال في الذىن ، لكن عدـ وجود 
اة التي الحياة في زيد والفرس وغيرىما من أفراد الحيواف العاقل مكابرة للعقل، ىذه الحي

 يجمعهما حقيقة واحدة وَحدٌّ واحد .
فإف أفراد الحيواف متصف بالحيوانية وىي َأْمٌر يشترؾ فيو كل أفراده، والحيوانية في كل فرد من 

الحيوانات صفة يتصف بها الحيواف العقل وغير العاقل، وموجودة في كل أفراد الحيواف، 
 والحيوانية في كل فرد متماثلة .



يات حاصلة في األذىاف وال وجود لها في الخارج مع عوارضها الغير ذاتية فمن فإذا كانت الكل
أين تحققت الكليات؟ ويلـز أف حقيقة اإلنساف والحيواف وغيرىما من الكليات تبطل وتنعدـ 

 حاؿ مقارنتها للعوارض الموجودة باإلنساف والحيواف.
__________ 

 [ .18/68( انظر شرح مسلم لئلماـ النووي ]1)
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فنحن نقوؿ بوجود الكليات في الخارج مع غيرىا ألف القدرة والعلم مثبًل في الكائن الحيِّ معاف 
وىذه المعاني ال تستقل بذاتها وعدـ استقبللها ال يعني أنها ال توجد مع غيرىا من األمور 

وأعراض وإذا  الذاتية وال يعني أف المتصف بها ىو و غيره ال يشتركوف إال في االسم ألنها معافٍ 
ثبت وجودىا مع غيرىا في الخارج ثبت االشتراؾ فيها وثبت اف االشتراؾ في الصفات يقتضي 
التماثل في المواصفات وتفاوت العلم والحياة والقدرة، ىو تفاوت في الَقْدر كما يثبت التماثل 

د اإلنساف حتى في مربعين وإف كاف أحدىما أكبر حجماً ، ثم نقوؿ انو ال اشتراؾ في يد اهلل وي
على قاعدتكم ، ألف اليد في اإلنساف عضٌو وكذا الوجو والساؽ والرجل والقدـ واألصابع 

وليست صفات، وعلى ىذا فبل يوجد اشتراؾ ، ألنها على حد زعمكم في اهلل صفة ، بينما ىي 
 في اإلنساف عضو وجارحة .

خالٌق ألفعالو كما قاؿ تعالى : )) ولماذا قلتم إف القوؿ بأف العبد فعاؿ مختار لو تأثيٌر وأنو 
وتخلقوف إفكاً (( ، يستلـز أف يكوف شريكاُ هلل في صفة الخالقية مع اختبلؼ حقيقة الخلق 

عند اهلل وحقيقة الخلق عند اإلنساف ، وعدلتم إلى القوؿ بأفَّ اهلل خالق أفعاؿ العباد فراراٌ من 
 ألفعالو.القوؿ بأف اإلنساف فاعٌل إلفعالو ولو تأثير حقيقة 

فعلى كبلمكم ىذا ينهدـ ما قلتم فيما زعمتموه صفات ويلزمكم الشرؾ في اعتقاد المشاركة في 
 صفة الحياة والعلم مع اهلل ، وإف كانت الحقائق متعددة على حد زعمكم .
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ثم كيف يكوف الشيء مشتركاً بين شيئين من دوف جامع لهما وإف تفاوت، فنحن حينما نقوؿ 
لم واإلنساف عالم فإف اهلل عالٌم حقيقةً، بينما كوف اإلنساف عالماً )أي لو عقل( مجاٌز إذ اهلل عا

أنو ُمْعَلم، أي أف اهلل أعطاه عقبًل، وكوف اهلل قادراً حقيقٌة وكوُف اإلنساف قادراً مجاٌز، إذ أف اهلل 



اهلل خلق فيو القدرة ال ىو الذي أعطاه القدرة مع االختيار في تلك القدرة فيكوف ُمْقَدرًا، أي أف 
أفعالو إذ أف القدرة ال تعني الفعل بل تعني إمكاف فعل أحد الضدين فعلى ىذا فهو اشتراؾ في 

 االسم ال في الصفة .
ثم إف الحقيقة في لغة العرب في ىذه األشياء أف الجهة والمكاف واليد والرجل وغيرىن أمور 

المكاف إال التي ىي موجودة وتحيط ، وال يعنوف وأشياء مخلوقة ؛ ألف العرب ال يعنوف بالجهة و 
باليد في الحقيقة إال الجارحة المكيفة بكيٍف معلـو ، وكذا الرجل والساؽ ، أما في المجاز 

فيعنوف باليد النعمة في موضع والقدرة في موضع وغير ذلك ، ويعنوف بالرِْجل أو القدـ ما يقدمو 
 والصحاح وشارح القاموس . اإلنساف أمامو كما نص عليو صاحب القاموس

[ ، وقلتم ىو معنا  4ولماذا أّولتم بعض اآليات كقولو تعالى : )) َوُىَو َمَعُكْم (( ] الحديد : 
 بعلمو مع أف لفظة )) ُىَو (( ال تعود على الصفات بل على الذات؟

يصلي ولماذا حينما حملتم بعض األحاديث كقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : إذا كاف أحدكم 
فبل يبصق ِقَبل وجهو فإف اهلل قبل وجهو إذا صلى . وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : أقرب ما 

يكوف العبد من ربو وىو ساجد . أفبل يدؿ ظاىر قولو : فإف اهلل قبل وجهو . أنو تعالى أماـ 
!! وقاؿ : ِمن المصلي وأنو قريٌب منو قرباً حسياً ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ : فإف اهلل 

ربو !! حملتموىا على العلم واإلحاطة رفضتم تأويل خصومكم أف اليد بمعنى النعمة أو القدرة ، 
وأف الوجو بمعنى الذات ، وأف االستواء ىو االستيبلء ، وأف العلو ىو العلو المعنوي الذي ىو 

 علو قهر وسلطاف وإحاطة ؟!!
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كاف وجودي ! وجهة عدمية وجهة وجودية ! وعلو ومن أين لكم أنو يوجد مكاف عدمي وم
 عدمي وعلو وجودي ! وأين ىذه التقسيمات في كبلـ العرب ؟!

وأين الدليل من الكتاب والسنة وكبلـ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم والتابعين 
 على أف اهلل في مكاف عدمي وجهة عدمية ؟!

حق ؛ فمعنى )) في جنب اهلل (( قولو تعالى : )) يَا فالساؽ بمعنى الشدة ، والجنب بمعنى ال
[ ؛ في حقو تعالى الذي ىو طاعتو ؛  56َحْسَرَتى َعَلى َما فَػرَّطتُّ ِفي َجنِب اهلِل (( ] الزمر : 

تقوؿ العرب : فبلف أساء في جنب فبلف . أي في حقو ، إذ التفريط في جنب اهلل الذي ىو 
 على حقيقتو عند المجسمة ال يعقل .

فأنت ترى أيها القارئ الفطن أف تفسيرنا ىو الصحيح الذي ىو مراٍع لببلغة القرآف والذي ىو 



على أعلى قمة في الببلغة والذي تحدى اهلل بو العرب بأجمعها ، وأف تفسيرنا لآليات 
 المتشابهة مفهـو يفهمها كل من لو بعض إلماـ بلغة العرب مفرداتها وتركيبها .

اهلل بكبلـ ال يفهمو أحٌد ؟! وبكبلـ ال فائدة فيو غير حروؼ يجب أف فهل يصح أف يخاطبنا 
تعتقدىا في اهلل ؟! ومع أف الخطاب بكبلـ ال يُفهم عبث أو جهل وكبلىما محاؿ على العارؼ 

 منا فكيف باهلل العالم الحكيم !
م يخاطبنا ومع أف ابن تيمية وأتباعو عابوا على المفوضية حينما فوضوا وردوا عليهم بأف اهلل ل

بما ال نفهم ، بل خاطبنا بما نعقلو ونفهمو ، بل استدؿ ابن تيمية على أف الراسخين في قولو 
[ ؛ فاعل وأنهم  7تعالى : )) َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اهللُ َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم (( ] آؿ عمراف : 

 يعلموف تأويلو .
عقيدة ال تُعقل ؟ ولماذا جعلوا القرآف ألغازاً ال تفهم معانيها ؟!  فلماذا يعتقد ابن تيمية وأتباعو

[ ! فأين اإلبانة مع أف ما فسروه  1قاؿ تعالى واصفاً القرآف بأنو )) ِكَتاٌب مُِّبيٌن (( ] النمل : 
 غامض بل وغير معقوؿ ؟!
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 شبهة وحلها :
أو النعمة والقوة والذات واالستيبلء ؛ قالوا : لو كانت اليد والوجو واالستواء بمعنى القدرة 

 فلماذا مّوه علينا ولم يقل نعمتو ، كل شئ ىالك إال ذاتو ، الرحمن على العرش استولى ؟
قلت : ليس ىذا تمويهاً ألنو تعالى أخبر بأنو نزؿ القرآف بلساف عربي مبين ، والعرب تتخاطب 

نا تعالى بالحقيقة مع قولو تعالى : )) بالحقيقة والمجاز مع وجود قرائن عقلية ولفظية ، فخاطب
[ واليد والوجو وغيرىما أشياء فنفاىا اهلل عز وجل عنو ،  11لَْيَس َكِمْثِلِو َشٌئ (( ] الشورى : 

 ومع وجود اهلل الذي ىو الدليل على معرفة اهلل وصدؽ المبلغ .
[ مع عدـ  24الرَّْحَمِة (( ] اإلسراء : ثم إف اهلل تعالى يقوؿ : )) َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿِّ ِمَن 

 وجود جناح للذؿ والمراد الكناية عن الخضوع للوالدين وامتثاؿ أمورىما .
[ ، وقاؿ : ))  42وقاؿ تعالى : )) الَ يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو (( ] فصلت : 

[ ، فهل للقرآف والرحمة يداف حقيقيتاف تليق بجبللهما  57 بَػْيَن َيَدْي رَْحَمِتِو (( ] األعراؼ :
 ؟! ولماذا لم يقل عز وجل بين ُقّداـ رحمتو ، وال يأتيو الباطل من ظاىره وال من باطنو ؟!!
وأيضاً فاهلل ذكر أف القرآف يشتمل على المحكم والمتشابو ، فلماذا لم يجعل القرآف كلو 

في القرآف آيات متشابهة يتبعها الذين في قلوبهم زيغ  محكماً بهذا االعتبار ؟ ولماذا جعل



 إرادة الفتنة في الدين ؟!
إف اإلجابة على ىذه التساؤالت ىي نفس اإلجابة على ما قالوه ، واإلجابة ىي أف يميز اهلل من 
يتبع المحكم ويرد المتشابو إلى المحكم ممن يتبع المتشابو إرادة الفتنة في الدين ، وأف يرفع 

مراتب العلماء الراسخين حتى يكوف األجر بقدر المشقة مع وجود قرائن في المجاز اهلل 
 والمتشابو تدؿ على أنها مجاز ومتشابو.
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قالوا : إذا أردتم أف نقوؿ لكم بكيفية االستواء والصعود والنزوؿ والعلو واليد والرجل والجنب 
ف ال نعلم كيفية ذاتها قلنا ونحن ال نعلم  والحقو فقولوا لنا كيف ذاتو والمعلـو أنكم ستقولو 

 كيفية االستواء.
قلت : سنقوؿ إف اهلل ليست لو كيفية ال مجهولة وال معلومة، ولن نقوؿ ال نعلم كيفية الذات 

ألننا نريد بإثبات الذات نفي العدـ وإثبات الوجود هلل عز وجل المتصف بكونو عالماً قادراً حياً 
لسؤاؿ عن الحاؿ والهيئة وىما عرضاف يختصاف بالمتغيرات، واهلل ىو أزلياً، إذ أف الكيف ىو ا

 الحق الثابت الذي ليس كمثلو شيء، فهل ستقولوف بنفي الكيف المعلـو والمجهوؿ؟
، فهل تعلموف كيفية المبلئكة  مع أنكم ال تنفوف عن اهلل مطلق الكيف بل تنفوف الكيف المعلـو

لكيفية لكونها مجهولة يعني أف المبلئكة ليس كمثلهم والروح والجنة؟ وىل عدـ علمكم بتلك ا
شيء ، وكذا الروح نجهل كيفيتها مع أنها ال تخرج عن أحد شيئين إما جسم وإمَّا عرض ، 

 الذي يدؿ على أف لها كيفاً مع أننا نجهل كيفيتها ، فهل الروح ليس كمثلو شيٌء؟!!
طلقاً ال يعني التنزيو هلل تعالى عن الُبدَّ أف تعلموا أف نفي الكيف المعلـو دوف الكيف م

 مخلوقاتو.
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 الشفاعة
قاؿ المخالف : أما ىؤالء فقد ساووا بين المؤمن الموحد القائم بفرائض اهلل المجتنب لمحاـر 
اهلل إال أنو وقع في زلة وىفوة ولم يتب منها ساووا بينو وبين الكافر الملحد الذي لم يشهد هلل 

 و بالرسالة ؛ فجعلوىما سواء في التخليد في النار .بالربوبية وال لنبي
قلت : ما ىذه الهفوة والزلة ؟ إنها عندىم الزنى واللواط وشرب المسكرات وأخذ أمواؿ الناس 



ظلماً والقتل وغيرىا من كبائر الذنوب التي مات فاعلها ولم يتب منها ! واهلل يقوؿ )) َوَلْو رُدُّوْا 
 [. 28َعْنُو (( ] األنعاـ : َلَعاُدوْا ِلَما نُػُهوْا 

ثم إننا لم نساِو بينهما في مقدار العذاب وشدتو ألف النار دركات ، كما لم نساِو بين فرعوف 
الُمّدعي للربوبية والمجـر السفاؾ للدماء وكشاروف وإسحاؽ رابين ونتنياىو وغيرىم من 

 وا جميعاً مستحقين للخلود .المتجبرين وبين الكافرين الذين لم يعملوا كما عمل ىؤالء وإف كان
والذي ساوى بين الزاني والقاتل والسكراف واللوطي والملحد والوثني والمشرؾ في الخلود ىو 

اهلل عز وجل كما في كثير من اآليات وكما في األحاديث الكثيرة المتواترة ، وكيف يكوف مجتنباً 
تي ىي الزنى وشرب المسكرات لمحاـر اهلل مع قوؿ المخالف : ) إنو وقع في زلة وىفوة ( ال

 ونحوىما ؟!!
((  قاؿ تعالى : )) َوَمن يَػْعِص اهللَ َوَرُسوَلُو َويَػتػََّعدَّ ُحُدوَدُه ُنْدِخْلُو نَاراً َخاِلداً ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهينٌ 

[ ، ىذه اآلية واردة بعد آيات المواريث أي أف الخطاب ىو للمسلمين  14] النساء : 
 على ذلك . والسياؽ يدلك
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فقولو تعالى )) َمن (( ِمن ألفاظ العمـو يدخل فيها الكافر والفاسق والمسلم والمنافق ، وقولو 
تعالى )) يَػْعِص (( عمـو ألنها نكرة في سياؽ الشرط والجزاء فيدخل في ذلك أي معصية كفر 

َهْوَف َعْنُو أو فسق أو نفاؽ ، وأخرجنا المعصية الصغيرة لقولو تعالى : )) ِإف تَ  ْجَتِنُبوْا َكَبائَِر َما تُػنػْ
[ وإلجماع األمة على أف الصغيرة مَكفَّرة وال يستحق  31ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم (( ] النساء : 

صاحبها النار ، وأخرجنا الفاسق التائب لآليات المتكاثرة واألحاديث المتواترة التي تنص على 
قى اللفظ على عمومو إال ما دؿ عليو دليل ، والدليل دؿ على قبوؿ توبتو ، وعلى ىذا فيب

 استحقاؽ الفاسق الذي لم يتب النار والخلود .
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) ال يدخل الجنة نماـ ( ، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى 

هلل عليو وآلو ( ، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى ا1اهلل عليو وآلو وسلم : ) ال يدخل الجنة قّتات ( )
وسلم : ) من تردى من جبل فقتل نفسو فهو في نار جهنم يتردى فيو خالداً مخلداً فيها أبداً ، 
ومن تحسى سماً فقتل نفسو فسمو في يده يتحّساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، من 

داً فيها أبداً ( قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده يجأ بها في بطنو في نار جهنم خالداً مخل
( ، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو فقد 2)

أوجب لو النار وحـر عليو الجنة ( ، فقاؿ رجل : وإف كاف شيئاً يسيرا يا رسوؿ اهلل ! قاؿ رسوؿ 



 ( .3اهلل : ) وإف قضيباً من أراؾ ( )
و وسلم : ) ما ِمن عبد يسترعيو اهلل رعّية يموت يـو يموت وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل

 ( .4وىو غاش لرعيتو إال حـر اهلل عليو الجنة ( )
وأنت أيها المستحق للخطاب تعلم أف النميمة وقتل النفس وأخذ ماؿ الغير والغش ال توجب 

ك ، وتأمل قولو الكفر؛ وأنها من الكبائر ، ومع ذلك استحق فاعلها الخلود في النار كما مّر مع
صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) وإف قضيباً من أراؾ ( ، وقوؿ ىؤالء الذين يمنوف على الناس 

 بالجنة وإف عصوا اهلل عز وجل .
__________ 

 ( .105[ برقم )1/101( صحيح مسلم ]1)
( 109[ برقم )1/103( ، صحيح مسلم ]5442[ برقم )5/2179( صحيح البخاري ]2)

 ( .2092[ برقم )1/638، النسائي ]
 ( .137[ برقم )1/122( صحيح مسلم ]3)
 ( .142[ برقم )1/125( صحيح مسلم ] 4)

(1/33) 

 

فإذا علمت ىذا فاعلم يا من يعقل الخطاب أف أي حديث منسوب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ا من عليو وآلو وسلم يخالف القرآف العزيز المصرح بخلود العصاة الفاسقين الذين لم يتوبو 

ذنوبهم العظاـ ويخالف األحاديث التي رواىا المؤالف والمخالف المتواترة التي تنص على أف 
الزاني والسكراف واللوطي وتارؾ ما أوجبو اهلل عليو من الطاعات إذا مات ولم يتب مخلد في 
النار ؛ أي حديث مخالٌف لما مر مردوٌد ألف القرآف ال يتعارض مع كبلـ المصطفى صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم ألف القرآف حجة والنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حجة وحجج اهلل ال تتعارض 
. 

فيأيها العقبلء ؛ إذا كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سيشفع للفاسقين فلماذا أمرنا بالتوبة 
 واإلنابة والرجوع إليو ؟!

يشكو أمتو، وىو ينافي أف يتوسط ثم إف اهلل يقوؿ إف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سوؼ 
لمذنبيها ؛ قاؿ تعالى حاكياً قوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لربو : )) يَا َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي 

 [. 30اتََّخُذوْا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوراً (( ] الفرقاف : 
اً والقاتل تعدياً واعلم أف ىؤالء يقولوف إف الزاني واللوطي والسكراف وآكل أمواؿ الناس ظلم



وشاىد الزور سوؼ يشفع لهم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى ولو كانت ىذه الكبائر في 
 رجل واحد .

قاؿ المخالف : قولو تعالى : )) َوَمن يَػْعِص اهللَ َوَرُسوَلُو فَِإفَّ َلُو نَاَر َجَهنََّم َخاِلديَن ِفيَها َأَبداً (( ] 
المعصية ىنا ليست على إطبلقها بل المقصود معصية اهلل في  [ ؛ يدؿ على أف 23الجن : 

 عدـ اإليماف بو وبرسولو .
قلت : ىذه اآلية غير آية النساء المتقدمة ، ومع ىذا فيجب حمل اآلية على عمومها ، وكوف 
اآلية ىنا واردة في سياؽ خطاب الكفار ال يقصر عليهم ألف العبرة بداللة اللفظ ، واللفظ ىنا 

إال دليل يدؿ على خبلؼ ذلك كما ثبت في آيات الطبلؽ وغيرىا فإف شيئاً من ذلك  للعمـو
 لم يقصر على سببو الذي ورد عليو .
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وأما استداللو بقولو تعالى : )) ِإفَّ اهللَ اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاُء (( ] 
ف الفاسق إف شاء اهلل عذبو وإف شاء غفر لو فاستدالٌؿ باطل ألف ىذه [ على أ 48النساء : 

َهْوَف َعْنُو ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم (( ] النساء  : اآلية مقّيدة بقولو تعالى : )) ِإف َتْجَتِنُبوْا َكَبائَِر َما تُػنػْ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  [ ، وإال فهل ُتَجوُِّز أف يغفر اهللُ عز وجل للذي ال يؤمن بسيدي 31

ـٌ ويؤمن برسوؿ اهلل )ص(؟ مع أنو مؤمن باهلل عز  وآلو وسلم؟ أو ال يؤمن بأف الربا أو الخمر حرا
وجل وال يشرؾ بو عز وجل، وكذا بعض المسيحيين الذين ال يؤمن بأف عيسى إلو بل يقوؿ انو 

، أو ال يؤمن بكتب اهلل وال بمبلئكتو  عبٌد هلل ورسولو إال أنو خاتم األنبياء؟ أو ال يؤمن باألنبياء
 وىو مع ذلك يؤمن باهلل وال يشرؾ بو عز وجل أحداً ؟.

ثم إف اهلل تعالى يقوؿ : )) ويعذب المنافقين إف شاء أو يتوب عليهم(( ، فقد علق حصوؿ 
العذاب و المغفرة بالمشيئة فهل تعليق المشيئة يدؿ على أنو يمكن شرعاً أف يعفوا اهلل عن 

 افقين؟ وىل يجوز أف ُنَجوِّز شرعاً عدـ تعذيب المنافقين ألجل تعليق المشيئة ؟المن

(1/35) 

 

ثم إف اهلل تعالى قد بَػيََّن لنا مشيئتو في الفاسقين بقولو تعالى : )) ليس بأمانيكم وال أماني أىل 
تعالى : ))  الكتاب من يعمل سوءاً يجز بو وال يجد لو من دوف اهلل ولياً وال نصيرا ((، وبقولو

بلى من كسب سيئة وأحاطت بو خطيئتو فأولئك أصحاب النار ىم فيها خالدوف ((، وبقولو 



تعالى : )) وَمْن يعص اهلل ورسولو فإف لو نار جهنم خالدين فيها أبداً ((، وبَػيََّن لنا أنو ال يغفر 
ثم يستغفر اهلل يجد اهلل  لهم إال بالتوبة واإلنابة فقاؿ تعالى : )) وَمْن يعمل سوءاً أو يظلم نفسو

غفوراً رحيماً ((، وقاؿ تعالى : )) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اىتدى((، وبّينها 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كما تقدـ وذلك في اآلحاديث اآلنفة الذكر .

 فإذا قيل فما ىو الفارؽ بين المسلم والكافر ؟
 حتى بين الكفار كٌل حسب معصيتو ، واالشتراؾ إنما ىو في الخلود. قلنا : إف العذاب يختلف

ثم لو قلنا لكم ما ىو الفارؽ بين المعتقد لوحدانية اهلل وإلوىيتو الذي يقوؿ : ) ال إلو إال اهلل ( 
وبين المنكر ؟ وماىو الذي جعل المسلم غير مخلد في النار؟ ىل ىو إيمانو باهلل ورسولو من 

ف األوؿ : فهل كل من قاؿ : ) ال إلو إال اهلل ( و يؤمن بسيدي رسوؿ اهلل دوف عمل؟ إذا كا
)ص( يخرج من النار؟ وإذا كاف الثاني فهل في ىذا دعوة إلى فعل القبيح وإبطاؿ لجميع 

 القوانين اإللهية من ناحية التنفيذ؟ ثم ما ىو الدليل ؟.
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فوا َمْن ىو اهلل ، ومامعنى أف نعصي َجبَّار السماء، والذين يسألوف عن العدؿ اإللهي ال ُبدَّ أف يعر 
والذي ال يعجزه شيٌء، والقادر على كل المقدورات ، والذي ال يخفى عليو شيٌء ، ما معنى أف 

نعصيو وال نتوب إليو مع إمهالو لنا وتوبتو علينا، وإرشاده لنا بالعقل والكتاب والرسل، وانعامو لنا 
ى أف نعصي الذي خلق األجراـ وخلق اإللكتروف والنتروف والبروتوف من العظاـ المتوالية ، ما معن

العدـ المحض ، الذي بيده كل شيء وإليو ترجعوف، الذي إذا أراد شيئاً أف يقوؿ لو كن فيكوف، 
الذي أوجدنا وخلق لنا األرض، الذي يعفو عنا إذا أذنبنا ، ويقبل توبتنا ويغفر ذنوبنا التي أوترت 

عمارنا، الذي يجيبنا إذا دعوناه ويسرع باإلجابة، الذي نناديو ُكلما ِشئنا ظهورنا وأفنت أ
لحاجاتنا، ونخلوا بو حيث ِشئنا ببل حجاب وال مواعيد، يتحبب إلينا بالنعم ونعارضو بالذنوب، 

خيره إلينا نازؿ وشرنا إليو صاعد، ومع ذلك ال يمنعو ذلك من أف َيحُوطَنا بنعمو العظاـ، 
اآلئو الجساـ، ومن أف يقبل توبتنا ويغفر ذنوبنا إذا رجعنا إليو مع أننا أصحاب ويتفضل علينا ب

الّدواىي الُعظمى، والذي على سيده اجترى، والذي عصيت جبار السماء ، والذي أمهلنا فما 
ْيُت، واسقطتني من عينك فما  أرعويت، وسترت عليَّ َفَما استحييت، وعملت بالمعاصي فَػَتعدَّ

 توبتي وحوبتي حين رجعُت إليك. باليت، ثم قبلت
ال ُبدَّ أف نعرؼ َمْن ىو وَمْن نحن، فيا َمْن سأؿ عن عدؿ اهلل ىذه عدالتو ، ))وماظلمناىم ولكن  

 كانوا أنفسهم يظلموف (( ، ويا َمْن سأؿ عن رحمة اهلل ومكانها ىذه ىي وىذا مكانها.



لو استغرؽ عمره في طاعة اهلل ثم أليس اهلل بإجماع المسلمين يخلد شخصاً مات على الشرؾ و 
وأشرؾ في فترة زمنية قصيرة، مثبًل خمس دقائق وأطاع في بقية عمره ولو سبعوف عاماً، فهل 

 يُقاؿ أين عدؿ اهلل أين رحمتو أين عفوه أين مغفرتو !!!
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و إف ىذا لو عاش ألفي سنة فستكوف في شرؾ ألنو تعالى قاؿ : ))ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن
وإنهم لكاذبوف ((، نعم ىم كاذبوف حينما قالوا : ))رب ارجعوف لعلي أعمل صالحاً فيما تركت 
(( ألف قولهم ىذا ليس توبة ألجل ما صدر عنهم من قبيح أعمالهم بل ألنهم شاىدوا العذاب 

 وذاقوه فتوبتهم ألجل اآلالـ ، ولذلك )) لو ردوا لعادوا لما نهوا عنو (( وىذا ال يعني أف اهلل
عاقبو لما سيكوف بل لما كاف ومرادنا إثبات أفَّ اهلل رحيم ألنو أخبر أف ىؤالء لو ردوا لعادوا لما 

 نُػُهوا عنو .
---------- 

 
 ىذا واهلل الموفق إلى كل خير

 كتب / عبد اهلل بن حسين الديلمي
 لطف اهلل بو في الدارين آمين اللهم آمين

 ىػ 5/12/1420اليمن  -صنعاء 
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